
17اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23
23 ربيع األو ربيع األوّل  عام ل  عام 1428 هـ هـ

11 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

اTلحق اTلحق 5

]وذج مستخرج السجل التجاري]وذج مستخرج السجل التجاري
خاص بقيد شخص معنويخاص بقيد شخص معنوي

اجلناح األول :اجلناح األول :

الوجه :الوجه :

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارة

اHركز الوطني للسجل التجارياHركز الوطني للسجل التجاري
C.N.R.C

مستخرج السجل التجاري
قيدقيد

شخص معنوي

رقم التسجيل : ..........................................................

تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................

الظهر :الظهر :

عنوان الشركة أو تسميتها : .......................................................

...............................................................................................

الشكل القانوني : ......................................................................

عنوان مقر الشركة : ..................................................................

...............................................................................................

والية التواجد : ..........................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................

تاريخ بداية النشاط : ................................................................

ملكية القاعدة التجارية : ............................................................

ملكية احملل التجاري : ................................................................

عدد اHؤسسـات الثانوية : ............................................................

اHمثل أو اHمثلون الشرعيوناHمثل أو اHمثلون الشرعيون

اجلنسيةاجلنسيةالصفةالصفةالعنوانالعنوانتاريخ ومكان اHيالدتاريخ ومكان اHيالداالسم واللقباالسم واللقب



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 18
23 ربيع األو ربيع األوّل  عام ل  عام 1428 هـ هـ

11 أبريل  سنة أبريل  سنة 2007  م م

اTلحق اTلحق 5 (تابع) (تابع)

]وذج مستخرج السجل التجاري]وذج مستخرج السجل التجاري
خاص بقيد شخص معنويخاص بقيد شخص معنوي

اجلناح الثاني :اجلناح الثاني :

الوجه :الوجه :

.............................................................قطاع النشاطقطاع النشاط
.............................................................

النشاط أو األنشطة اHمارسةالنشاط أو األنشطة اHمارسةرمز أو رموز النشاطرمز أو رموز النشاط

الظهر :الظهر :

الــعــقــوبـات الــتي يــتــعـرض لــهــا اخلــاضع لــلـقــيــد في حــالــة مـخــالــفـةالــعــقــوبـات الــتي يــتــعـرض لــهــا اخلــاضع لــلـقــيــد في حــالــة مـخــالــفـة
أحكام القانون رقم أحكام القانون رقم 04-08 اHؤرخ في  اHؤرخ في 14 غشت سنة  غشت سنة 2004واHتعلقواHتعلق

بشروط �ارسة األنشطة التجارية.بشروط �ارسة األنشطة التجارية.
طــــــــبـــــــقــــــــا ألحـــــــكــــــــام اHـــــــواد q39 q38 q37 q 36 q35 q34 q33 q32 q31 40 و41 من
الـقـانـون اHـذكـور أعالهq يـعـاقب بـغـرامـة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو

احلبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- �ــارس نـشـاطـا جتـاريـا قــارّا أو غـيـر قـارّ دون الـتـســجـيل في الـسـجل

qالتجاري
- يــدلي بـتــصــريـحــات غــيـر صــحــيـحــة أو يــدلي �ـعــلــومـات غــيــر كـامــلـة

qبهدف التسجيل في السجل التجاري
qارس نشاطا جتاريا قارّا دون حيازة محل جتاري� -

- �ـــارس نــشـــاطــا أو مـــهــنــة مـــقــنـــنــة خـــاضــعـــة لــلـــتــســجـــيل في الـــســجل
qWطلوبHالتجاري دون تقد� الرخصة أو االعتماد ا

qارس جتارة خارجة عن موضوع السجل التجاري� -
14 q12 q11 وادHـنصـوص عـليـهـا في اHلم يشـهـر البـيـانات الـقـانـونيـة ا -

qذكور أعالهHو15 من القانون ا
qرتبطة بهHيقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق ا -
qلم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال القانونية -

- �ـنح وكــالـة Hــمـارسـة نــشـاط جتـاري بــاسم صـاحب الــسـجل الــتـجـاري
باستثناء الزوجq األصول والفروع من الدرجة األولى.

مالحظة :مالحظة :
"ال يـعفي الـتسـجيـل في السـجل التـجاري الـتـاجر من االلـتزامـات التي
تـــقع عـــلى عـــاتـــقه خـالل �ـــارســة أنـــشـــطـــتهq ال ســـيـــمـــا عــنـــدمـــا تـــكـــون هــذه

النشاطات موضوع تنظيم خاص".

إمضاء اTأمورإمضاء اTأمور

التاريخ :التاريخ :

الرقم التسلسلي :الرقم التسلسلي :

إمضاء اخلاضع للقيدإمضاء اخلاضع للقيد
أو nثله الشرعيأو nثله الشرعي


